МГО «Київський економічний інститут»
в рамках реалізації Проекту
«Підтримка реформ у сільському господарстві
та земельних відносинах»
Грант фонду інституційного розвитку № ТF 016590
оголошує запит цінових пропозицій на надання послуг
з постачання поліграфічної продукції та канцтоварів для
обслуговування конференції
«People Matter: Quality of Life and Population Wellbeing in Post-Transition
Economies»

Місце проведення конференції: м. Київ готель Хілтон, зала Даллас
Дата проведення:
14-15.09.2017

Просимо надати Вашу цінову пропозицію відповідно умов наведеної нижче
специфікації послуг та за наведеною формою

Продукція

Параметри замовлення

1. Блокноти

Тираж

Формат А5.
Обкладинка. Папір: 200 гр/м2 крейд. мат.

300 шт

Внутрішній блок. Папір: 80 гр/м2 офсет. 30 сторінок (з
описом спікерів на 10 сторінок)
Металева пружина (біла) по верху 140 мм.
2. Програмка

Формат А5.
Папір 150 гр/м2 крейд. Мат.

3. Ручки

350 шт

Schnaider K15 Office з нанесенням логотипу
300 шт

4. Бейджі

5.

Шнурок

Папір: 300 гр/м2 крейд. мат.
Формат: 105 мм х 150 мм
для

300 шт

Ширина 15 мм з нанесенням логотипу

бейджів

Доставка продукції Замовнику в межах міста
Загальна сума без ПДВ:
Знижка (якщо пропонується учасником)
Загальна сума зі знижкою без ПДВ:
Всього сума пропозиції:

300 шт

Учасник конкурсу
має надати наступну інформацію
кваліфікації у довільній формі:

щодо своєї

приклади досвіду організації/ підприємця щодо виготовлення
поліграфічної продукції протягом останніх двох років.
Пропозиції у відповідь на це Оголошення про запит цінових пропозицій надання
послуг повинні містити повну фіксовану ціну, з урахуванням усіх інших витрат.
Ціни вказуються в українських гривнях. Пропозиції повинні залишатися чинними
протягом щонайменше тридцяти (30) календарних днів після кінцевого терміну
подачі заявок.
Вартість послуг виконавця визначається без ПДВ. Угодою, у рамках якої
фінансуються ці закупівлі, забороняється фінансування будь-яких податків, ПДВ,
тарифів, зборів чи інших стягнень, передбачених будь-якими чинними у країніотримувачі Гранту законами. У рамках замовлень, зроблених у результаті цього
Оголошення про запит цінових пропозицій , за рахунок коштів Гранту не будуть
сплачуватися жодні такі податки: ПДВ, тарифи, збори чи інші стягнення країниотримувача.
Учасники
конкурсу
мають
надати
скан-копії
документів,
що
підтверджують право здійснення підприємницької діяльності на надання
послуг за законодавством України ( відповідні види діяльності учасника
згідно Довідки / витяга з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань/або статуту юридичної особи).
Кінцевий термін подання пропозицій - 28 серпня 2017 р. до 17-00.
Цінову пропозицію у вигляді скан копії, на фірмовому бланку компанії з
підписом учасника або лише з підписом, у випадку фізичної особи-підприємця,
інформацію про кваліфікацію, скан документів учасника слід направляти
електронною поштою за наведеною нижче адресою
Міжнародна
громадська
організація
«Київський
Економічний
Інститут»,
Проект підтримки реформ у сільському господарстві та земельних
відносинах
тел.: (38-044) 492-80-12
факс: (38-044) 492-80-11
E-mail: land_project@kse.org.ua

Це оголошення є лише запитом на подання пропозицій. Оголошення цього
конкурсу жодним чином не зобов’язує Київський економічний інститут укладати
договори або оплачувати витрати, що були понесені потенційними учасниками
конкурсу при підготовці та поданні цінових пропозицій.

